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ص:لستخالم  

أن علماء القراءات  ومعاني القرآن كان لهم السبق في إدراك  الى أنتجدر االشارة  
ظاهرة المخالفة، فأطلقوا عليها عدة مصطلحات ككراهية توالي األمثال ، أو ثقل 
النطق  بالمتماثلين  المتقاربين إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على مادل عليه  

م القتصاد الجهد مد إلى فك اإلدغان ، فهي ظاهرة تعمصطلح المخالفة عند المحدثي
العضلي ، أي إذا تجاور صوتان متماثالن فهي تعمد إلى تغيير أحدهما للسهولة 

 والتيسير واالنسجام. 

Abstract 
it is worth mentioning that the schoolars of the quranic recitation 

and  the meanings of the quranic had ahead start in under standing the 

phen omenon of the offense they l aunched several terms such as  

hatred of the proverbs or the weight of the pronunciation of similar   

sy mmetries toother words that indicat the meaning of the term 

violation in modernists the muscular effort  that is  if two id en tical 

voices converge they deliberately change  one of them for ease  ease and 

harmony     
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 تقديم. 

إن هذا التنويع في األسلوب القرآني هو لون عظيم من ألوان إعجازه، ووجه 
متفقة، أو مختلفة،  بديع من وجوه بالغته؛ ذلك ألن تكرير اآليات القرآنية بألفاظ

ليس كما قد يظنه بعض قصار النظر تكراًرا خالًيا عن فوائد وأسرار؛ وفي هذا الصدد 
حمه هللا تعالى ـ: "إذا أورد الحكيم ـ تقدست طيب ـ ر يقول مؤلفنا أبو عبد هللا الخ

أسماؤه ـ آية على لفظة مخصوصة، ثم أعادها في موضع آخر من القرآن، وقد غيَّر  
ن أدركتموها فقد  لفظة عما كانت عليه في األولى فال بد من حكمة هناك تطلب، وا 

ن لم تدركوها، فليس ألنه ال حكمة هناك، بل جهلتم"  .(1)ظفرتم، وا 

ال كتاب هللا منذ ُأْنِزل محطَّ أنظار الباحثين والعلماء ونبع سواقي  وال يز 
معارفهم على اختالف تخصصاتهم من المسلمين، وغير المسلمين المنصفين الذين 
نما يسعى الباحثون في كتاب هللا إلى محاولة الوقوف عند  وجدوا فيه ضالتهم، وا 

،وهذه المعجزة  ملسو هيلع هللا ىلصنا محمد ها نبي  خصائصه التي كان بها معجزة خالدة، ُخصَّ ب
لم تكن في الجانب اللغوي الذي أعجز أهل الفصاحة والبيان من العرب األقحاح عن 

 أن يأتوا بمثله، بل شهدوا حين ُأنزل أنه فوق مستواهم البياني.

 الهدف من الدراسة

تهدف الدراسة إلى إدراك االختالف في القراءات الذي يبين لنا رحمة هللا      
: " إن هذا  ملسو هيلع هللا ىلص ر عليهم؛ ولذلك قال الرسول المسلمين، والتخفيف والتيسيب

َر منه").   (2القرآن ُأْنِزَل َعَلى َسْبَعِة َأْحُرٍف؛ َفاْقَرُءوا َما َتَيسَّ

تتبٌّع   -  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ
 األفعال المخَتلف فيها في القراءات القرآنية. 

 ْعَرُف بتعدد الوجوه.و ما يُ يغ للفعل الواحد، وهالوقوف على تعدد الص -

 منهج الدراسة:
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ـ المنهج الذي تقتضيه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي؛ ومن َثمَّ   
فالدراسة وصفية تحليليَّة لظاهرة المخالفة ، فقد قمت بدراسة الظاهرة للفعل 

 بطبيعته. لص الماضي؛ إلبراز ما عرض له من تغييرات وتنويعات صوتيَّة تت

 المخالفة
بر القدماء عن ظاهرة المخالفة بكراهية التضعيف نظًرا لتوالي األمثال، لقد ع

َث عنها سيبويه في كتابه، وعقد لها باًبا أسماه: "باُب ما شذ فأبدل مكان  وقد تحدَّ
 .(3) الالم، والياء؛ لكراهية التضعيف، وليس بمطَِّرٍد"

د؛ فقال: "  أن رفع اللسان علم أن التضعيف مستثقل، و او وقد تحدث عنها المبرِ 
عنه مرة واحدة، ثم العودة إليه، ليس كرفع اللسان عنه وعن الحرف الذي من 
مخرجه، وال فصل بينهما؛ فلذلك وجب وقوم من العرب إذا وقع التضعيف أبدلوا الياء 

 ء امن الثاني لئالَّ يلتقي حرفان من جنس واحد؛ ألن الكسرة بعض الياء، وأن الي
ما فوقها حتى تصيِ َرها ياء ال يكون إال ذلك، وقد مضى هذا؛ تغلب على الواو رابعًة ف

ْرُت،  ْيُت في َتَسرَّ ْيُت، وفي أمللت: َأْمَلْيُت، وكذلك تسرَّ وذلك قولهم في تقضضت: تقضَّ
 .(4) والدليل على أن هذا إنما ُأْبِدَل؛ الستثقال التضعيف

ن توالي األمثال، س المماثلة؛ وهي الفرار مكعومن الجدير بالذكر أن المخالفة  
ولقد عبر عنها ابن جني؛ فقال:" العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه؛ لضرب 
من االستخفاف: اعلم أن هذا موضع يدفع ظاهره إلى أن ُيعَرَف غوُره وحقيقته. 

أثقل منه،  ووذلك أنه أمر يعرض لألمثال، إذا ثُقَلْت لتكريرها؛ فيترك الحرف إلى ما ه
 .(5)؛ فيخفَّا على اللسانليختلف اللفظان

وعبَّر عنها المحدثون؛ يقول عنها فندريس: "ينحصر التخالف ـ وهو المسلك 
ها أن  المضاد للتشابه ـ في أن يعمل المتكلم حركة نطقيًَّة مرًَّة واحدًة كان من حقِ 

تين"  .(6) ُتْعَمَل مرَّ
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ين العرب عبد التواب "أنَّ اللغوي ناويذكر العالمة المرحوم الدكتور/ رمض
فطنوا إلى هذه الظاهرة، وكانوا يعبرون عنها بكراهية التضعيف، أو كراهية اجتماع 
حرفين من جنس واحد، أو اجتماع األمثال المكروهة، استثقلوا اجتماع المثلين، 
ويرى "برجشتراسر" أن العلة في التخالف نفسية محضة نظيرة انحطاط في النطق، 

. وعبََّرت كتب االحتجاج عن هذا (7) في النطق" نرى الناس كثيًرا يخطئون  انفإ
القانون بـ "كراهية التضعيف"، أو "اجتماع المثلين"، أو "التكرير"، أو نحوها؛ وبـ  

ا"  . (8) "طلب االختالف"؛ قال ابن جني: "وُيْبِدُلون ـ أيًضا ـ؛ ليختلف الحرفان فيخفَّ

عديل الصوت  ختالف بين صوتين؛ وهي "تالاظاهرة المخالفة ظاهرة تؤكد 
الموجود في سلسلة الكالم بتأثير صوت مجاور، ولكنه تعديل عكسي يؤدي إلى 
زيادة مدى الخالف بين صوتين، وهي ظاهرة تحدث بصور أقل من حدوث 

. وقد ُنِسَبْت هذه الظاهرة إلى لهجة تميم، والتي مالت إلى قلب أحد (9) المماثلة"
أبقت لهجة الحجاز على الصوتين ين إلى صوت مخالف، بينما لثالصوتين المتما

.وهي ُتطلق عادة على أي تغيير أصواتي يهدف إلى تأكيد االختالف بين (10) كما هما
وحدتين أصواتيتين، إذا كانت الوحدات الصوتية ـ موضوع الخالف ـ متباعدة، أو 

ـ رحمه هللا ـ في أنَّ  ستؤدي إلى زيادة مدى الخالف، وقد وهم الدكتور/ إبراهيم أني
ماء العربية القدامى لم يفطنوا إلى ظاهرة المخالفة في األصوات، ولم يعنوا بها عل

عنايًة بالغًة، بل يدل االستقراء المنهجي لعلم األصوات عند العرب أن القوانين لم 
 تفتها ظاهرة المخالفة بل تابعتها بإشارات متناثرة في كتب اللغة والنحو والتصريف،

في التنظير للمخالفة تارًة، وبدراستها تارة أخرى؛ منذ  وهو ما فعله علماء العربية
 .(11)هـ، حتى ابن هشام 175الخليل 

  {جت يب ىب مب خب حب جبفي قوله: 

عمران:  ]آل {ٻ ٻ  ٻ  ٱ}وكذلك قوله: ، [157]آل عمران: 

 8 2]المؤمنون: {ڱ} ، و[23]مريم:  {ائ} 
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رواية أبي بكر ـ وابن عامر:   فقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم ـ في 
 ،»  و»ُمْتَنا«، و»ُمت ْم« برفع الميم في كل القرآن »ُمت 

وروى حفص عن عاصم برفع الميم في هذين الحرفين، ولم يكن حفص يرفع  
المروزي، قال: حدثنا الحسن بن  القرآن غيرهما، حدثنا وهيب الميم في شيء من

سهل أبو عمرو، قال أبو عمر: قال  المبارك، قال: حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا
برفع الميم من الموت، { جت يب ىب مب خب حب جب} عاصم: 

 . (12) {ڱ} و  {ائ} وباقي القرآن بكسر الميم؛ أي 

، أو خاضع لقانون المخالفة نالِحُظ أن اختيار ابن كثير للضم ـ هنا ـ ناشئ
بين الصوامت؛ ألن الضمة حركة خلفية، والميم صوت أمامي شفوي، "والضم أقيس 

ُعل، أشهر. والكسر مستعمل كثيًرا، وهو شاذٌّ في القياس، جعله المازني من فعل يفو 
نظير دمت تدوم، وفضلت تفُضل، وكذا أبو علي، فحكما عليه بالشذوذ. وقد نقل 

، فتقول مات يموت واألخرى: فعل يفَعل؛ تين؛ إحداهما: َفَعَل يفُعلغيرهما فيه لغ
يس بشاذٍ ، إذ هو مثل خاف يخاف، فأصله نحو: مات يمات، أصله موت فعلى هذا ل
الحجاز؛ يقولون: ِمت ْم من مات يمات؛ قال موت يموت. فمن قرأ بالكسر فعلى لغة 

 الشاعر: 

 ِعيِشي َواَل ُيْؤَمُن َأْن َتَماِتي                           " من الرجز "

 .(13) ن : ُمت ْم بضم الميم من مات يموت، نقله الكوفيووسفلى مضر يقولون 

َوَكاَن اأَلْصل ِعْنده َمِوَت على فِعل، ثمَّ استثقل الكسرة على اْلَواو؛ فنقلت ِإَلى 
تكلم؛ اِلْجِتَماع الساكنين؛ اْلِميم َفَصاَرت ِمْوَت، ثمَّ حذفت اْلَواو لما اتََّصلت بَها َتاء الم

؛ َفَهَذا  ِحيح، َوالثَّ َفَصاَرت ِمت  انِية َقاَل اْلفراء: مت ِفي المعتل، َوفضل يفضل، ِفي الصَّ
على فعل يفَعل مثل سمع يسمع، َوَكاَن اأَلْصل َيْمَوت، ثمَّ نقلوا َمْأُخوَذة من يَمات 

م ؛ النفتاح َما قبلَها؛ َفَصاَرت ُيَمات، ِإالَّ َأنه لَفْتحة اْلَواو ِإَلى اْلِميم، وقلبوا اْلَواو ألًفا
ا تصرَّف  َتْعمل اْلَكِلَمة ِبَلْفٍظ َما َواَل تقيس مَ يِجئ يمات ِفي اْلُمْسَتْقبل، َواْلعرب قد تسْ 
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ِمْنَها على َذِلك اْلقَياس؛ من َذِلك َقْولهم: َرَأْيت. همَزْته ِفي اْلَماِضي، ثمَّ َأجمُعوا على 
همز؛ فخالفوا َبين لفظ اْلَماِضي  َزة ِفي اْلُمْسَتْقبل؛ َفَقاُلوا: ترى ونرى، ِبَغْير ترك اْلهم

 .(14)َيُقوُلوا )َتَماُت(َكَذِلك خالفوا َبين لفظ )مت(، َوَتُموت، َولم  والمستقبل؛ فَ 

قال أبو علي: "األشهر واألقيس: ُمت  َتُموُت؛ مثل: ُقْلُت َتُقوُل، وُطْفُت َتُطوُف،  
. قال أبو (15) ذا يستمر  على ضمِ  الفاء منه، والكسر شاذ في القياس"وكذلك ه

( و)ُمْتَنا(. ومن العرب من يقمنصور: "القراءة العالية واللغة ا ول: لفصيحة )ُمت 
( فاشية،  َماَت َيَماُت، ومثله: ُدْمُت أُدوُم، وِدمُت َأَداُم، والقراءة بكسر الميم من )ِمت 

ن كان الضم أْفَشى"  .(16)وا 

يذكر الدكتور/ عبد الصبور  نالِحُظ أن الحجاز ُتْؤِثُر الكسر وتميم تؤثر الضم،
ة الشبه  من الشبه يربط بين الضمة والكسرة؛ يقول: "فدرج شاهين أن هناك نوًعا

بين الضمة والكسرة تزيد على تسعين في المائة، والفرق بينهما يكمن في منطقة  
االختالف، وقد نتج هذا التقارب من ناحية   تحتوي على أقل من عشرة في المائة من

فهو في الكسرة نَّ َوْضَع اللسان يكون أْضَيق ما يكون فيهما، عضوية؛ هي: أ
منطقتي اللثة والغار، وهو في الضمة مطبق  مطبق تقريًبا بجزئه األمامي على 

في  بجزئه الخلفي على منطقة الطََّبق؛ فكميَّة الهواء التي ُيْسَمح لها باالنطالق 
الرنين في الضم هو الذي  هاتين الحالتين تكاد تكون متساوَيًة، ولكن شكل غرفة

 . (17)في الطابع" ُيْحِدُث الفرق بينهما

نالِحُظ أن المخالفة ـ هنا ـ بالتنافر بين المصوتات، وقد علل الدكتور/ إبراهيم  
كثر؛ أنيس ذلك صوتيًّا بقوله: "نجد أن الضمة هي التي تحتاج إلى جهد عضلي أ

، تتكون بتحرك أدنى اللسان ألنها تتكون بتحرك أقصى اللسان، في حين أن الكسرة
 .(18)"أيسر من تحرك أدناه 

إبدال الفتحتين المتتاليتين إلى فتحة وكسرة؛ أي: مخالفة بين المصوتات، وهنا 
 المخالفة بالتقارب بين الفتح والكسر
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 [. 7]القيامة:  { ے  ھ  ھ}ونالِحُظ ذلك في قوله ـ تعالى ـ:  

: حيث قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وع اصم، وحمزة، والكسائي 
 بكسر الراء { ھ} 

 .(19) وأبان عن عاصم: »َبَرَق« بفتح الراءافٌع،  وقرأ ن

وفتح الراء ـ من البريق ـ: َشَخص، لمن فتح، وقوله "َبَرق": َفِزَع، أنشدني  
 بعض العرب:" من المتقارب" 

 ِرقِ          َتَسف  َيبيًسا من الِعشْ ُة ُطـــوَباَلــةً َنَعاِني َحَنانَـ 

 َوَداِو اْلُكـُلــوَم وال َتْبَرقِ     َفَنْفَسَك َفاْنــَع َواَل َتْنَعِني    

 َفتح الراَء؛ أي: ال تفزع من هول الجراح التي بك، كذلك يبرق البصر يوم القيامة. 

 .(20)بصُرُه ـ أيًضا ـ لذلك َيُقوُل: َفَتَح عينيه، وبرق  { ھ}ومن َقَرَأ: 

 قال األعشى:"من الطويل " 

 (21) َأْبَرُق َمْغِشيًّا َعَليَّ َمَكاِنَيافَ   ُكْنُت َأَرى ِفي َوْجِه َميََّة َلْمَحةً وَ 

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني  
ي نجيح، عن مجاهد، الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميًعا عن ابن أب

بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا قال: عند الموت. حدثنا  {ے ھ} قوله: 
. قال أبو (22) شخص البصر { ے ھ ھ}قوله: سعيد، عن قتادة، 

منصور: "من قرأ: »َبَرق اْلَبَصُر« فهو من َبَرق يبُرُق بريًقا، ومعناه: َشَخص فال 
بكسر الراء؛ فمعناه:  {ے ھ}يْطِرف من شدة الفزع األكبر، ومن قرأ: 

 .(23) تحيَّر، يقال: َبِرق الرجل يبَرق َبَرًقا، إذا رأى البْرق فتحيَّرَ 
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"قال: "سألت أبا عمرو، فقال: َبِرَق بالكسر؛ يعني: َجاَء،   ُحِكَي عن هارون:
: إذا :{ے ھ}وسألت ابن أبي إسحاق، فقال: »برق«. وقال أبو عبيدة: 

، وأنشد: " من الرجز "  شقَّ

 َأْعَطْيُتُه َعْيَساَء ِمْنَها َفَبَرقْ  َأَتاِني اْبُن ُعَمْيٍر َراِغًبا َلمَّا

المكسورة في كالم العرب أكثر، والمفتوحة لغة. قال قتادة:  وقال أبو الحسن:
 .(24)برق البصر: شخص البصر

ترى الباحثة أن الفتحة حركة واسعة والكسرة حركة أمامية ضيقة، فتوالي  
جهًدا عضليًّا؛ ولكي ُيَخفََّف هذا الجهد ال بد أن نحول الفتح  الحركات الواسعة يشكل

المصوتات. ونالِحُظ ـ أيًضا ـ أن القراءتين  إلى كسر عن طريق المخالفة بين
 متفقتان في الداللة. 

وفي الفعل )َمَكَث( نالِحُظ ـ أيًضا ـ أنه حدث فيه إبدال الفتحتين المتتاليتين  
 نون المخالفة بين المصوتاتإلى فتحة وضمة؛ وهذا يخضع لقا

 [ 22غير بعيد"]النمل:أ ۆئ}  

 قرأ عاصم ـ وحده بفتح الكاف 

 (25)قون: »َفَمُكَث« بضمِ  الكافوقرأ البا

ن كان الضم  فيها  وكلتا القراءتين عندنا صواب؛ ألنهما لغتان مشهورتان، وا 
؛ ألنها أشهر اللغتين وأفصحهما"  . (26) أعجَب إليَّ

)َفَمُكَث( بضم الكاف، قال األزهري: هما لغتاِن مَكَث،  (27) بضمها لغتان؛ كطُهر
العرب، وكان أبو حاتم يختار النصب؛ ألنه قياس  ومُكَث، وضم  الكاف أكثر في كالم

. واالختيار عند النحويين  (28)العربية، أال ترى أنه يقال: مكث فهو َماِكٌث، وال: مكيث 
فُعل بالضمِ  إال  على وزن: )فعيل(، إال الفتح؛ ألنه ال يجيء اسم الفاعل من فُعل ي

 .(29)األقل؛ كقولهم: )حامض(، و: )فاضل(
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قبائل البدوية مالت إلى الخشونة والثقل، بينما مالت القبائل الحضرية  نالِحُظ أن ال
إلى الخفة؛ ومن َثمَّ فاللهجات التميمية مالت إلى الضم في مقابل الحجازية التي  

 .(30)جنحت إلى الفتح

لباحثة أن الفتحة ُقِلَبْت ضمة لتخالف الفتحة قبلها، وهي المخالفة بين  وترى ا
ة واسعة، والضمة حركة ضيقة؛ فتوالي الحركات الواسعة  المصوتات؛ فالفتحة حرك 

يشكل جهًدا عضليًّا؛ ولكي يخفف ابن كثير هذا الجهد لجأ إلى المخالفة؛ فتتحول 
ة( في الموقع الذي تكون فيه  الحركة الواسعة )الفتحة( إلى حركة ضيقة )الضم

 مسبوقة بحركة واسعة )الفتحة(، والمخالفة تقدميَّة مباشرة.

خراجها من قوله: واختلف دخال األلف وا  واختلفوا  وا في تشديد الراء وتخفيفها، وا 
خراجها من قوله: " إن الذين فرقوا  دخال األلف وا  في تشديد الراء وتخفيفها، وا 

 [ 159دينهم" ]األنعام: 

ابن كثير، ونافع، وعاصم، وأبو عمرو، وابن عامر: فرقوا{ مشددة،   فقرأ
 [ 32وكذلك في آية ]الروم: 

 . (31)أ حمزة، والكسائي: »فارقوا« بألف، وكذلك في سورة الروم وقر 

نالِحُظ أن فك اإلدغام، أو التضعيف إلى صوت مد، وهو صوت األلف فيه  
ثلين فيه نوع من الصعوبة في  نوع من الخفة والسهولة؛ ألن النطق بصوتين متما

 النطق.

َقَرَأ ِعْند َعليِ  بن أبي َطالب ـ َومعنى »َفاَرُقوا«؛ َأي: زايلوا. َوقد ُرِوَي َأن رجاًل 
ُقوُه َوَلِكْن َفاَرُقوُه"، ثمَّ َقَرَأ: »ِإنَّ { ÷ ـ: إن الذين فرقوا دينهم ِ َما َفرَّ : "اَل َوَّللاَّ ، َفَقاَل َعليٌّ

وا ِديَنُهْم«؛ َأي: ترُكوا دينهم اْلحق الَِّذي َأمرهم هللا باتباعه، ودعاهم ِإَلْيِه، الَِّذيَن َفاَرقُ 
من التَّْفِريق؛ َتقول: فرقت الَمال تفريًقا، وحجتهم َقْوله بعُدوكانوا  {َرَأ اْلَباُقوَن: فرقواَوقَ 

له: كل حزب بما  ؛ َأي: َصاُروا أحزاًبا، وفرًقا. َقاَل عبد اْلَواِرث: "وتصديقها َقوْ {شيعا
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أَلنهم ِإذا يدل ك على َأنهم َصاُروا أحزاًبا وفرًقا، والمعنيان متقاربان؛  {لديهم فرحون 
ين فقد فارقوه"  .(32)  فرقوا الد 

قال أبو منصور: "َمْن َقَرَأ: »َفاَرُقوا ِديَنُهْم« ففيه قوالن؛ أحدهما: أنهم تركوا دينهم،  
لثاني: أن »َفاَرُقوا« وفرقوا{ بمعنى واحد؛ كما يقال:  وفارقوه، فلم َيُدوموا عليه، والقول ا 

وصعَّر، ومعناهما: اختالفهم في دينهم وتفرقهم   َضعََّف وضاعف، وعالى وَعلَّى، وَصاَعر 
. قال الطوسي: " والمعنيان متقاربان؛ ألن القراءتين  ( 33) فيه، ويقوي هذا القول قوله" 

 . ( 34) تؤوالن إلى شيء واحد" 
أنه فعل ماض من )المفارقة(؛ وهي الترك؛ والمعنى: أنهم  وتخفيف الراء، على 

وتشديد الراء، على أنه فعل ماض، مضعف العين،  تركوا دينهم القيم وكفروا به بالكلية، 
ُقوا دينهم؛ فآمنوا بالبعض، وكفروا بالبعض، ومن كان   من )التفريق(؛ على معنى أنهم فرَّ

 ( 35) هذا شأنه فقد ترك الدين القيم" 
 الخاتمة

ن المخالفة تعمد إلى فك اإلدغام؛ أي: إذا كان هناك صوتان متماثالن تماًما أ
صوتين يتغير إلى صوت مخالف له فهذه الظاهرة يتغاير فيها في كلمة فإن أحد ال

الصوتان المتجاوران إلى صوت آخر، وهدف هذه الظاهرة هو التيسير واقتصاد 
، وتكل ف كبير أثناَء  الجهد العضلي؛ ألن تجاور صوتين متقاربين يلزمه جهٌد عضليٌّ

الناطق إلبدال أحدهما  الن طِق، وللخالص من هذا المجهود، أو التَّقليل منه، يلجأ
 بصوت مخالف له 
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س المعروف بالمبرد  د بن يزيد بن عبد األكبر الثمالي األزدي أبو العباالمقتضب، محم .20
 ه، د/ عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت. 285ت

زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء معاني القرآن، ألبي  .21
اح هـ، ت: د / أحمد يوسف النجاتي، د/ محمد علي النجار، د/ عبد الفت207ت

 .1إسماعيل شلبي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ط
هـ،  370معاني القراءات لألزهري، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي أبو منصور ت  .22

اء ثالثة أجزاء، مركز البحوث في كلية اآلداب جامعة الملك سعود المملكة  عدد األجز 
 م.1991، 1العربية السعودية، ط

نية، د/ عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين للطباعة والنشر آمعجم القراءات القر  .23
 .312و311\1ـ سيبويه، المصدر السابق68 والتوزيع

 .19صـ انظر أحمد المتوكل ، المرجع السابق، 69 .24
 

 


